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Formål

• Vi kan ikke blive enige

• Langsom udvikling i verdens mest ligestillede
land

• At vende spørgsmålet om

• Forståelse af fødekæden
• En kortlægning af, hvad der skal til.



Glasloftet
Forestillingen om, at kvinder møder en usynlig barriere
eller et usynligt loft, når de i deres karriere når op i de 
højere ledelseslag

• Concious og 
unconscious bias
• Begrænset adgang

til uformelle
netværk
• Glaslabyrint



Finansdirektøren (CFO)

• Flere kvinder på en af de allermest magtfulde
poster i erhvervslivet

• Giver lige pludselig adgang til topposten (CEO) 
og bestyrelsesposter

• Financialization

• Finanskrisen

• CFO’ens rolle



Kvindelige finansdirektører
i Danmarks 500 største virksomheder
• Ikke fru-hvem-som-helst
• 55 kvinder
• Overvejende danske
• 49,5 år
• Cand. Merc. Aud, HD, statautoriserede revisorer.
• 40 kvinder del af Group management
• 50 % rangeret som toer.
• 14 i VL-gruppe
• 11 kvinder med i Blå Bog



Hvor bor de?
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Karrierespor

• Sekvensanalyse

• 3 variabler: positionsniveau, industri og
organissationsstørelse

• 2200 sekvenser, 367 poster, 175 organisationer.

• Tre grupper: Loyalisterne, Konsulenterne & 
Springerne



Positionsniveauer



Organisationsstørrelser



Industri



Karrieremønstre

• Du skal starte ud stort, for at ende i toppen af
noget stort

• Dit uddannelsesniveau bestemmer din 
jobmobilitet

• Du skal kontinuerligt bevise din ekspertise

• Vejen til toppen er smal og ufleksibel



Glasklippen
• USA – flere kvindelige CEOs end nogensinde
• What if Lehman Brothers had been the Lehman 

Sisters?
• Diversitets agenda
• Hvilke signaler sender vi til vores stakeholders?
• Hvad betyder det, at kvinder bliver forfremmet i 

krisetider? - Ikke særlig holdbart



Hvad så nu?

• Disruption – hvilke kompetencer bliver
efterspurgt i bestyrelseslokalerne?

• Kønsopdelt uddannelsesvalg, kønsopdelt
arbejdsmarked

• Hvornår falder kvinder ud - Far på barsel (296 
vs 29 dage)

• Kræver seriøs handling og opbakning fra
erhvervslivet og politikere.
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